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(F) ַּדי ִלי 
 שילה בן-הוד

 
 

Dm       Gm       F                  'בית א   
 ֵאין ְלעֹוָלם ַהֶּזה ָּדָבר ֶאָחד ְלַהִּציַע 

Bb           Gm       F                             
 ֶׁשִּיְׁשַּתֶּוה ְלַמה ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ָנַתָּת

Dm          Gm                                 F                     
 ַהְּסִליָחה, ַהָּׁשלֹום ְוָהאֶֹׁשר ְמַמְּלִאים ֶאת ַחּיַי

Bb           Gm                                        F                     
 ַהֲחָׁשׁש ְּכָבר ָּבַרח ְוַהַּפַחד לֹא ׁשֹוֵלט עֹוד ָעַלי

Dm       Gm        F                  'בית ב   
 ִמָּכל ַהְּמקֹומֹות ַהָּיִפים ָּבעֹוָלם

Bb           Gm            F                               
 ָמָצאִתי ֶׁשִאְּתָך ֵאְרֵצּה ִלְחיֹות ְלעֹוָלם

Dm      Gm                                                   F                  
 ַּבָּצפֹון, ַּבָּדרֹום, לֹא ְמַׁשֶּנה ִלי, ָּכל עֹוד ֲאִני ְלִצְּדָך
Bb         Gm                                        F                           

 ִעם ַהְרֵּבה אֹו ְמַעט לֹא ִאְכַּפת ִלי, ֶאָּׁשֵען ָעֶליָך

 
 

F                   ֶּגֶׁשר 
  לֹא ָחֵסר ִלי ְּדַבר ַהְללּוָיּה,

F                    
 לֹא ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ַהְללּוָיּה

F                         
  לֹא ׁשֹוֵלט ִּבי ַהֵחְטא ַהְללּוָיּה,

F                         
 ָאז ָאִׁשיר ֵמַהֵּלב - ַּדי ִלי ִלְהיֹות ִּבְנָך

F                     Bb        Dm  ִּפְזמֹון 
    ַּדי ִלי, ַּדי ִלי ִלְהיֹות ִּבְנָך

F                     Bb           Dm       
 ַּדי ִלי, ַּדי ִלי ִלְהיֹות ֶׁשְּלָך

F          Bb         C      Dm                       
 לֹא רֹוֶצה ָזָהב, לֹא רֹוֶצה ָּכבֹוד
F                 Bb    C         Dm                 
 ֲאַוֵּתר ַעל ָּכל, ַרק ְלִהָּקֵרא ִּבְנָך

 
 

Dm            Gm     F                     'ַּבִית ג   
 ִׁשִּניָת ֶאת ַהּכֹל, ִׁשִּניָת ַּגם ֶאת ְׁשִמי

Bb           Gm       F                         
 ָהַפְכָּת ִלְהיֹות ַאָּבא ֲעבּוִרי

Dm          Gm                                      F                      
 לֹא ָיתֹום, לֹא ָאבּוד ְולֹא ֶעֶבד, ָחְפִׁשי ְּכִצּפֹור

Bb           Gm                                          F                     
 ֲאִני ֵמת ְּכָבר ְלַחֵּטא, ׁשּוב נֹוַלְדִּתי, ָנִקי ְּכִתינֹוק
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(Eb)ַהִּתְקָוה 
 שילה בן-הוד

 
 

Fm                                  Bb      Bb       Eb          Cm  'בית א 
 ָּכל עֹוד ְּבִלֵּבנּו ְּפִעיָמה, רֹוִאים ֶׁשּלֹא ָׁשַכְחָּת ֶאת ַעְּמָך
Cm                                 Bb      Bb       Eb          Cm            
 רֹוִאים ֶׁשּלֹא ֵהְרֶּפתׇ ִמְּלָהֵגן, ְוֶאת ַּדְרֵּכנּו יֹום יֹום ְמַכֵּון

Fm                                  Bb      Bb       Eb           Cm  
 ֲאִפּלּו ֶׁשָּדִחינּו ֶאת ִּבְנָך, ְולֹא ָׁשַמְענּו ְלקֹול ְקִריָאְתָך

Cm                                 Bb      Bb           Eb          Cm            
 ֲאִפּלּו ֶׁשָעְברּו ַאְלֵפי ָׁשָנה, סֹוְמִכים ֲאַנְחנּו ַעל ַהְבָטָחְתָך

 
Eb                          Ab                 ֶּגֶׁשר  

 ִּכי עֹוד לֹא ָאְבָדה ִּתְקָוה, ִלְראֹות ֶאת ַאְרְצָך
Fm                           Bb                 

 ּבֹוֶעֶרת ִּבְתׁשּוָקה, קֹוֵראת ָּברּוְך ַהָּבא
Eb                          Ab                     

 ִלְראֹות ַמְסֶוה מּוָסר, ַעֵּמנּו ְמֻׁשְחָרר
Bb               

 ּוֵמָאה ְׁשָעִרים ְּפתּוִחים ְלבֹוֲאָך
 

Fm             Bb            Cm           Ab  ִּפְזמֹון 
     לֹא ַּתֲחִזיק ָלַעד ַאְּפָך, ִּכי ְרצֹוְנָך הּוא ְלהֹוִׁשיַע ֶאת ַעְּמָך

Fm         Bb             Cm            Ab         
 ּוְלַהְראֹות ֶאת ַחְסֶּדָך, ּוְלַהִּגיד ֶאת ַהִּמָּלה ָהַאֲחרֹוָנה

Fm           Bb                 Cm               Ab        
 ׁשּוב ְּתַרֵחם, ְוׁשּוב ִּתְכּבֹׁש, ְּכֶׁשִּנְקָרא ָּברּוְך ַהָּבא, ָּברּוְך ִּבְנָך

Fm             Bb           Cm               Ab         
 ְוָאז ִּתְׁשּפְֹך ֶאת רּוֵחָך, ַהּסֹוף ָידּוַע ְּכָבר ֵמַהַהְתָחָלה
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(E) צּור ִיְׂשָרֵאל 
 שילה בן-הוד

 
 

A         F#m   B                 C#m בית א 
 ִאם ֲעוֹונֹות ִּתְׁשמֹר, ה' ִמי ַיֲעמֹד?

A         F#m   B                 C#m                    
 ִאם לֹא ְּתַחֵּינּו יֹום יֹום, ָּדָבר לֹא ַיֲעזֹר

A         F#m             B                  E                      
 ְּתלּויִים ָאנּו ְּבַחְסְּדָך, ָּתִמיד ָהיִינּו ְוָתִמיד ִנְהֶיה

F#m   B                  E               
 אֹוֲחִזים ֶּבֱאמּוָנה ִּבְדָבְרָך

 

B         E          A C#m     פזמון 
 ְׁשֵלָמה   ַאֲהָבְתָך, לֹא ִמְׁשַּתָּנה

B         E                A C#m                 
 ְקבּוָעה ִהיא ְסִליָחְתָך, לֹא ִּתְׁשַּתֶּנה

B    E     A     C#m                    
 ְׁשמּוָרה ַהְבָטָחְתָך,

C#m        G#m         F#m        
 צּור ִיְׂשָרֵאל, לֹא ִּתְׁשַּתֶּנה ָלַעד

 

 
 

A       F#m            B       C#m     בית ב  
 ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ִעם ַהְּזַמן ַיַעְברּו

A       F#m B  C#m                  
 ַאְך ְּדַבר ה', ַיֲעמֹד ָלַעד

A             F#m        B                      E                 
 ְלָך ַהַּסְמכּות ְלַהְחיֹות, ּוְלַזּכֹות אֹוָתנּו ַּבִּמְׁשָּפט

F#m   B                    E               
 לֹא ִנָּׁשֵען ַעל ַאֵחר, ִמְּלַבְּדָך

 
 

G#m               F#m         גשר 
 ְּכֶׁשָּיבֹואּו ָהרּוחֹות, וְַגם ַּגִּלים ְּגבֹוִהים

B                       A     
 ֲאַנְחנּו ְּבטּוִחים ֶׁשַּגם ֵהם ַיַעְברּו

G#m                      F#m                
 ִאְּתָך ֲאַנְחנּו ַמְתנּו, ִאְּתָך ָאנּו ָקִמים

B                       A     
 ִקַּבְלנּו ֶאת ֵיׁשּוַע ְלֶנַצח ְנָצִחים
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(E) ֲַאִני יֹוֵדע 
 שילה בן-הוד

 
C#m  B                                  A   'בית א 

     ֵאיִני יֹוֵדַע ֶאת ֶהָעִתיד,         ְולֹא ָּבטּוַח ָמה ַהָּמָחר יִַּגיד
                                                                                                              G#m                                  E 

     ַאְך ֲאִני ַמִּכיר אֹוְתָך,         ְוֵאין ִלי ָסֵפק ְּבָך
C#m  B                                        A              

     אּוַלי ִיְהֶיה ַקל אּוַלי ָקֶׁשה,          ְוֵאין יֹוֵדַע ָמה ַהּיֹום ִיְקֶרה
                                                                                                              G#m                                  E 

     ַאְך ֲאִני ַמִּכיר אֹוְתָך,          ְוֵאין ִלי ָסֵפק ְּבָך
 

A     B        C#m               G#m                     F#m  גשר 
     יִַּגידּו ֲאֵחִרים ַאֶחֶרת , ֲאִני ַאְקִׁשיב ַרק ְלקֹוְלָך

                                                                                                     A                 G#m                       F#m 
     ִּכי ָהֱאֶמת ֶׁשְּלָך ּגֹוֶבֶרת ַעל ָּכל ֻעְבָּדה,
A     B  C#m         G#m                       F#m           

     ִאם ַעד ַעְכָׁשו ִקַּיְמָּת ָּכל ִמָּלה ֶׁשֶּנֶאְמָרה
                                                                                                           F#m   G#m                          F#m 

     ֲאִני ַאְמִׁשיְך ְּבָך ִלְבטַֹח ְּבִלי ּבּוָׁשה
 

A          E       B C#m             פזמון 
     ֲאִני יֹוֵדַע     ֶׁשּגֹוֲאִלי ַחי,

A             E              B C#m                             
     הּוא לֹא ַּבֶּקֶבר,      הּוא ָקם ִמן ַהֵּמִתים

A          E       B     C#m                              
     ָאז ַּגם ֲאִני ָקם,  וְֶנֱאָחז ַרק ּבֹו

                                                                                    A             E     B         C#m  
     ִּכי ָהֲעִתיד ֻּכּלֹו ַׁשָּיְך, ָלָאֶלף ְוַהָּתו

 
C#m  B                                        A   'בית ב  

     ֲעַדיִן ֵאין ִלי ָּכל ַהְּתׁשּובֹות,           ֲאִפּלּו ֵיׁש ִלי ְקָצת ְׁשֵאלֹות
                                                                                                                 G#m                                E 

     ַאְך ֲאִני ַמִּכיר אֹוְתָך,      ְוֵאין ִלי ָסֵפק ְּבָך
                                                                                               C#m  B                                         A 

     ַּגם ִאם ֵהְרַחְקִּתי ַאָּתה ָקרֹוב,           ַּגם ִאם ֵהַרְעִּתי, ַאָּתה ֲעַדיִן טֹוב
                                                                                                              G#m                                  E 

     ֲאִני ַמִּכיר אֹוְתָך,             ְוֵאין ִלי ָסֵפק ְּבָך
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(G) ָהִייָת ָׁשם 
 שילה בן-הוד

 
 

Bm     Em                         Bm   Em                        'בית א  
 ָהיִיָת ָׁשם ְּכֶׁשּנֹוַלְדִּתי,     עֹוד ִמֵּיַמי ָהִראׁשֹוִנים

A                                     Bm   Em                                  
 ָׁשם ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע,          ְּכֶׁשּקֹול ִראׁשֹון ָיָצא ִמִּפי

Bm     Em                         Bm   Em                                       
 ָהיִיָת ָׁשם ְּכֶׁשָּגַדְלִּתי,        ִּבְצָעַדי ָהִראׁשֹוִנים

A                                  Bm   Em                                    
 ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָּנַפְלִּתי,       ָיְדָך ָהְיָתה ָׁשם ְלָהִרים

 

Am                :ֶּגֶׁשר 
 ָּכל יֹום ְּבַחּיַי הּוא ְּבַחֶּייָך

                                            D 
 ָּכל יֹום ְּבָיַדי הּוא ְּבָיֶדיָך

                  Am 
 ֵּבין ִאם ֲאִני מּוָדע אֹו לֹא מּוָדע

                  D            C 
 לֹא ָעַזְבָּת,  ַאָּבא, ַעד ַהּיֹום

C                     Em D                   G  ִּפְזמֹון 
 ָּכל ְּתִפָּלה ִנְׁשְמָעה,    ְוָכל ִּדְמָעה ֶנֶאְסָפה

C      D            Em Bm                G          
 ַהִּנְסיֹונֹות ֶלֱאהֹב,       ֻּכָּלם ָנְגעּו ְלָך ְּבֵלב

                           Bm            G  
 ִנְׁשַאְרָּת ִּבְזַמִּנים ֲהִכי ָקִׁשים,

                        A     D    Em 
 ְולֹא ִפְסַפְסָּת ֶאת ָּכל ַהּטֹוִבים,

Em       D               C           
 ִּבְזכּוְתָך ֲאִני ָּכאן, ֱאלִֹהים

 
 

Bm     Em                 Bm   Em                  ַּבִית ב 
 ִלְפָעִמים ָׁשַכְחִּתי, ְלָהִׁשיב ְלַאֲהָבה

A                  Bm   Em                                       
 ֲאָבל ֶזה לֹא ִהְׁשִּפיַע       ַעל ַאֲהָבְתָך

Bm     Em                   Bm   Em                                 
 לֹא ָּתִמיד ָהַלְכִּתי      ַּבֶּדֶרְך ִּכְרצֹוְנָך

A                     Bm   Em                                      
 ֲאָבל ֶזה לֹא ִהְׁשִּפיַע        ַעל נֹוְכחּוְתָך
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(D)  מּול 
 שילה בן-הוד

 
 
 

  בית א'
     Bm        A      G     A   Bm     A          Bm 

    מּול ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, לֹא ַנְפִסיק ְלַהֵּלל
     Bm         A      G     A   Bm     A          Bm 

    מּול ֵיׁשּוַע ָנִרים ָיַדִים, לֹא ַנְפִסיק ְלָפֵאר
Bm       A         G    A       Bm                     Em 

    מּול ַהּקִֹׁשי ֶׁשֵּיׁש ֵּביְנַתִים, לֹא ָׁשֶוה ְלַוֵּתר
       A               G   A     Bm                      Em 

    מּול ַהַּפַחד ַנְחִזיק ֲעַדיִן, ְּבַהֵּלל ִנָּלֵחם

 פזמון
Bm            A        G      A  Bm         A  Bm 

 ְנַׁשֵּבַח ֶאת ַהֵּׁשם, ֶאת ַהֵּׁשם ֵמַעל ּכֹל ָׁשם
    Bm       A      G       A  Bm   A  Bm 

 וְַנְגִּביר ֶאת ַהַהֵּלל, מּול ַהחֶֹׁשְך ַהּגֹוֵבר
Bm            A        G      A  Bm         A  Bm 

 ְנַׁשֵּבַח ֶאת ַהֵּׁשם, ֶאת ַהֵּׁשם ֵמַעל ּכֹל ָׁשם
    Bm       A      G       A  Bm   A  Bm 

 וְַנְגִּביר ֶאת ַהַהֵּלל, מּול ַהחֶֹׁשְך ִנָּלֵחם

 
 

   בית ב'
                                                                                 Bm          A          G   A        Bm     A          Bm 

     מּול ָהַרַעׁש ֶׁשֵאין ּבֹו ַטַעם, מּול אֹוֵיב ִמְתַנֵּקם
                                                                                        Bm        A        G     A       Bm   A          Bm 

     מּול ַהַּלַחץ ּומּול ַהַּזַעם , ָאנּו לֹא ִנְתַקֵּפל,
                                                                                     Bm       A            G    A        Bm                Em 

     מּול ַהּיִֹפי ִנְכָרע ִּבְרַּכִים, ְּכֶׁשְּכבֹוְדָך ִמְתַּגֶּלה
                                                                                      A                     G   A         Bm                   Em 

     ַּבָּמקֹום ּבֹו ֶאָחד אֹו ְׁשַנִים, ָׁשם ְּכבֹוְדָך ֵיָרֶאה
 

 גשר
                                                                                                            Bm      A Em            Bm          A Bm 

 ֲאדָֹני ָנַתן               ַוֲאדָֹני ָלָקח
                                                                                         Bm            A            Em       Bm        A Bm  

 ְיִהי ְׁשמֹו ְמבָֹרְך,        ֵּבין ִאם ָּכְך או בין ִאם ָּכְך
                                                                                                            Bm      A Em            Bm          A Bm 

  ֲאדָֹני ָנַתן               ַוֲאדָֹני ָלָקח,
                                                                                                     Bm           A    Em        G       A Bm  

 ֲאדָֹני ָׁשַמר             ְוהּוא ִיֵּתן ׁשּוב
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(C) ָּכל ָמה ֶׁשָחֵסר  
  שילה בן-הוד

 
 

G    Am            G          C 'בית א 
  לֹא ֲאַבֵּקׁש ֶאת ֶׁשָחֵסר

G                             Dm         
 ַרק ֲאַחֵּפׂש ֶאת ָהֶאָחד ֶׁשְּמַמֵּלא

G    Am             G               C           
 ְּבֶאֶרץ ְיֵבָׁשה אֹו ּפִֹרָּיה

G                    Dm                 
 יֹוֵתר ִמּכֹל ֲאִני ָזקּוק ַרק ְלָך

G                               Dm 
      ַּגם ַהַחּיִים ֵהם לֹא טֹוִבים

G  Am            G                    C            
 ִאם ַּבּסֹוף ֵמִתים ְּבִלי ְלַהִּכיר אֹוְתָך
C                 G                        Dm   
 ִאם ְּבָדָבר אּוַכל ִלְבחֹר, ֶאְבַחר ְּבָך

 
 

G                 C                                   F      פזמון 
 ָעִדיף ְּכָבר ְלַהְפִסיד ַהּכֹל ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבָך

G                 C                               F             
 ּוְלַׁשֵּלם ֶאת ַהְּמִחיר, ַהּכֹל ַּבּסֹוף ֶׁשְּלָך

G                Am     G                        F     
 ָלֶלֶכת ַעד ַהּסֹוף ִּכי ַרק ַּבּסֹוף ֶאְפּגֹׁש ְּבָך

C     G       F  Em     Dm        
 ְוָאז ָּכל ָמה ֶׁשָחֵסר ֻיְׁשַלם ְּבָך

 
 
 

G    Am                 G          C 'בית ב 
 לֹא ְמַחֵּפׂש ָּכל ַהְּתׁשּובֹות

G                             Dm             
 ַרק ְמַבֵּקׁש ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשֵּיׁש ְּבָך

G    Am             G                C                            
 ְּכֶׁשַהִּבְלּבּול חֹוֵגג אֹו ְּכֶׁשֵּיׁש ֲהָבָנה

G                        Dm               
 ֵמַעל ַהּכֹל ֵּתן ִלי ְלַהִּכיר אֹוְתָך

G                             Dm 
      ָּכל ַהִּנִּסים לֹא ַיַעְזרּו

G  Am            G              C                
 ִאם ַאף ַּפַעם לֹא חֹווִים ַאֲהָבְתָך

C                 G                             Dm   
      ִאם ְּבָדָבר אּוַכל ִלְבחֹר, ֶאְבַחר ְּבָך
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(G) ֵאל ָמֵלא ִּבְתׁשּוָקה 
 שילה בן-הוד

 
 

D                           Em     'בית א 
  ׂשֹוֵנא, הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ָהֶרַׁשע

D              C                             Am                                       
 הּוא ׂשֹוֵנא ַעד ַהָּמֶות, לֹא ָיכֹל עֹוד ִלְסּבֹל ֶאת ָהִרחּוק

D                           Em                            
 ָאז הּוא נֹוֵׂשא, הּוא נֹוֵׂשא ָּכל ָעוֹון

D              C                 Am                                    
 ְועֹוֵבר ַעל ָּכל ֶּפַׁשע, ְלִמי ֶׁשָחַפץ ִּבְסִליָחתֹו

 
 

G                         C          גשר 
 ֵעיָניו רֹואֹות ְלתֹוְך ִלֵּבנּו

D     Em                  Bm                
 ְוַרֲחָמיו נֹוְבִעים ִמַּיד

D         G                         C                  
 ֵחֶפץ הּוא ַלֲעטֹף אֹוָתנּו ְּבַאֲהָבה

D                               G                      פזמון 
 ֵאל ָמֵלא ִּבְתׁשּוָקה, הּוא לֹא ִנְׁשַאר ְּבֶׁשֶקט

D                  C                     Am                                      
 ּפֹוֵרׂש הּוא ֶאת ָיָדיו, קֹוֵרא ָלנּו ֵאָליו: "ׁשּובֹו ָּבִנים
Am                       D                            G                          
 ּבֹואּו ַהַּבְיָתה, ֵהַכְנִּתי ָלֶכם ֶּדֶרְך, לֹא ְמֻאָחר ִמַּדי

D              C                                    
 לֹא ְמֻאָחר ִמַּדי, ֲאִני ְמַחֶּכה"

 
 

D                               Em   'בית ב 
 ִנְלָחם,  הּוא ִנְלָחם ַעל ַחֵּיינּו,

D              C                Am                                        
 הּוא ִנְלַחם ַעד ַהָּמֶות, ְלהֹוִציֵאנּו ֶאל ַהֵחרּות

D                           Em                             
 ָאז הּוא ּפֹוֵרץ, ּוֵמֵפר ֶאת ַהְּדָמָמה
D          C             Am                                

 ֶׁשָאֲחָזה ְּבִלֵּבנּו, ּוְמַׁשְחֵרר ְּבַאֲהָבה
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(*E capo2) ְָּבֵביְתך 
 שילה בן-הוד

 
 

E                              E                'בית א  
 ַּכָּמה ִׂשְמָחה ֵיׁש ְּבֵביְתָך, ְּכֶׁשֻּכָּלם ָׁשִרים ְּבַיַחד

                                                                      E               A C#m                  B  E            A C#m 
 ַעל ֶׁשָהָיה,   ַעל ֶׁשִּיְהֶיה         ְוַעל ָּכל ֶׁש------ַאָּתה עֹוֶׂשה

                                                                                         E                            E 
 ָהיּו ָיִמים טֹוִבים יֹוֵתר, ַאְך ְלעֹוָלם לֹא ְנַוֵּתר

                                                                   B                 A C#m                  B    E       A C#m  
 ַעל ַהִּׂשְמָחה   ָהֲערּוָכה,        ֶׁשעֹוד ָּתבֹוא,    ֵּכן ִהיא ָּתבֹוא

 
C#m                        E                     פזמון 
 ֻּכָּלם ָיַדִים ָּבֲאוִיר, ִלְפֵני ֵיׁשּוַע חֹוְגִגים

                                                                           E                       A    F# 
 ִנְרֶאה טּוְבָך ָׁשם ַּבְּמרֹוִמים , ַאְך ַּגם ְּבֶאֶרץ ַהַחּיִים

C#m                           E                                        
 ָנִרים קֹוֵלנּו ַלָּׁשַמִים, ּוְנַמֵּלא אֹוָתם ְּבִׁשיר,

                                                                           E                              A    F# 
 ַנְחּגֹג ַיְחָּדיו ְּכִמְׁשָּפָחה,   ְּכֶׁשָּנבֹוא ׁשּוב ְלֵביְתָך

 
E                     E               'בית ב  

 ִאם לֹא ָנִׁשיר ּוְנַהֵּלל, ָהֲאָבִנים לֹא ִיְׁשְּתקּו
                                                                            E          A C#m                  B    E        A C#m 

 ָּכל ַהְּבִריָאה ְלָך קֹוֵראת,        ָּברּוְך ַהָּבא, ָמָרן ָאָתא
                                                                              E                            E  

 ֵּבין ִאם עֹוד ָׁשָנה אֹו עֹוד ֵמָאה, ְלָך ַנְמִּתין ְּבִצִּפָּיה
                                                                        B         A  C#m            B    E                 A  C#m  

 הּוא ֶׁשָעָלה,    הּוא ַּגם ֵיֵרד,      ְוָאז ַּתְתִחיל    ַהֲחִגיָגה
 
 
 
 

F# השיר במקור בסולם***  
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(*E capo2) ָּגַמל ָעַלי 
  שילה בן-הוד

 
A                E                

 ָּגַמל ָעַלי, ָּגַמל ָעַלי ְּברֹב ַחְסּדֹו
A                E                

 ָּגַמל ָעַלי, ָּגַמל ָעַלי ְּברֹב ַחְסּדֹו
A                E                

 ָּגַמל ָעַלי, ָּגַמל ָעַלי ְּברֹב ַחְסּדֹו
A    D           E                

  ָּגַמל ָעַלי,
 

A                            E              
 לֹא ִּכְפָׁשַעי ָּגַמל ִלי, לֹא ִּכְפָׁשַעי ָּגַמל ִלי

A        D           A                                     E               
 לֹא ִּכְפָׁשַעי ָּגַמל ִלי, ַאְך ְלִפי ַחְסּדֹו

F#m                            E              
 לֹא ִּכְפָׁשַעי ָּגַמל ִלי, לֹא ִּכְפָׁשַעי ָּגַמל ִלי

A          D                                  C#m            
 לֹא ִּכְפָׁשַעי ָּגַמל ִלי, ַאְך ְלִפי ַחְסּדֹו

 
E          

 הּוא ַאָּבא טֹוב, ְוהּוא ּגֹוֵמל טֹוב
A          

 הּוא ַאָּבא טֹוב, ְוהּוא ּגֹוֵמל טֹוב
E          

 הּוא ַאָּבא טֹוב, ְוהּוא ּגֹוֵמל טֹוב
 

E          
 ֲאִני ֵּבן ֶׁשל ֶמֶלְך ַעְכָׁשו

A          
 ֲאִני ֵּבן ֶׁשל ֶמֶלְך ַעְכָׁשו

E          
 ֲאִני ֵּבן ֶׁשל ֶמֶלְך ַעְכָׁשו

A          D                
 ִּכי הּוא ָּגַמל ָעַלי

 
F# השיר במקור בסולם***  



11 

(Eb) ׁשּוב 
 שילה בן-הוד

 
 

Fm          Ab             Cm   ֵּבית א 
 ׁשּוב, ׁשּוב ִהַּגְעָּת ַלָּמקֹום ּבֹו ִחַּפְׂשִּתי אֹוְתָך

Bb                             Ab                  
 ַלָּמקֹום ּבֹו ָקָראִתי ְלָך

Fm    Ab              Cm                
 ׁשּוב, לֹא ָּדִחיָת     ַאֲחֵרי ֶׁשִהְרַחְקִּתי ָלֶלֶכת

Ab                   
 ּוִבַּקְׁשִּתי ַלֲחזֹר ְלֵביְתָך

 
 

Ab            Bb      Cm    Bb      ֶּגֶׁשר 
 ְוׁשּוב ֲאִני ָּכאן, ָהמּום ִמְּמָך

Fm                
  ְמַחֵּפׂש ְקָצת ִמִּלים ְלַהִּגיד

Bb                     Ab                      
 ַאְך ִלִּבי ִמְתַמֵּלא ְּבִיְרָאה

Fm       Ab         Cm              
 ֵאיְך לֹא ָמַאְסָּת, ֶלֱאהֹב ְוִלְכאֹב ׁשּוב ָוׁשּוב

Cm               Bb                   Ab                    
 ְלָהִקים ְוִלְקרֹא ִלי ָאהּוב, ׁשּוב ָוׁשּוב

 
 

Cm                             Bb    Eb                        Ab     ִּפְזמֹון  
 ָּכל ַּפַעם ַאָּתה ִלי סֹוֵלַח, ָּכל ַּפַעם אֹוִתי ׁשּוב אֹוֵהב

Cm                  Gm   Eb                        Ab                 
 אֹוִתי ְלעֹוָלם לֹא ׁשֹוֵכַח, ְוֶאת ֲחָטַאי לֹא זֹוֵכר

Cm                      Bb      Eb                        Ab                
 ָּתִמיד ַרק אֹוְתָך ֲאַׁשֵּבַח, ָּתִמיד ַרק אֹוְתָך ֲאָפֵאר
Cm                         Gm   Eb                      Ab                 
 ָּכַבְׁשָּת ִליִּבי לֹא ְּבכֹוַח, ְוִרֵּפאת, ֶאְכַאב לֹא יֹוֵתר

 
 
 
 
 


